
Tammikuun 23. 
Pyhän Klemens Ankyralaisen ja pyhän 

marttyyri Agatangeloksen muisto 



Ehtoopalveluksessa 

Avuksihuutostikiirat 

Pyhän Klemensin stikiirat, 2.säv. 

Sinä osoittauduit elämän viinitarhan vesaksi, | jota oli salaisella hoidolla viljelty, | sillä kilvoituksen 
vaivojen karsimana ja miekan lävistämänä | Sinä, autuas isä, tarjosit meille marttyyriuden ja 
katumuksen viiniä. || Sitä täynnä me kaikki nyt vietämme uskolla pyhää muistojuhlaasi. 

Kun Sinä, viisas,|  toimitit peljättävän, täydellisen ja ylimaallisen uhrin papillista palvelusta, | Sinut 
itsesi kannettiin pyhänä uhrina. | Auliilla sydämellä Sinä sekoitit oman veresi Herrasi vereen. || Sen 
pirskottaminen osoitti Sinut, autuas pappi, täysin puhtaaksi. 

Uhratessasi Jumalan Karitsalle, joka puhdistaa maailman synnit | ja hävitti turmeluksen ja 
kuoleman, | Sinut, Jumalassa viisas, uhrattiin nuhteettomana uhrina | ja niin Sinä, autuas, yhdistyit 
elämää kantavan kuoleman kuvaukseen. || Nyt Sinä, autuaaksi ylistettävä, olet päässyt Hänen 
valtakuntaansa.

Pyhän Agathangeloksen stikiirat, 4.säv. 

Hyvää sanomaa kuljettaessaan erinomainen Klemens | sai Sinut matka- ja taistelukumppaniksi. | 
Hänen kanssansa Sinä, Agatangelos, vaelsit jumalallisia teitä | joutuen kidutuksiin ja kaikkinaisiin 
tuskiin, | kunnes täydelliseksi tulleena siirryit seppelöitynä korkeuteen || riemuitaksesi alati enkelten 
kanssa. 

Raudoin raastettuna, tulen notkistamana, | soihtujen joka puolelta polttamana, | paareilla maaten ja 
puhtaan leivän tavoin hiilillä paistettuna | Sinut, viisas Agatangelos, tarjottiin taivaan pöytään, | ja 
nyt Sinä rukoilet päästöä kaikesta rangaistuksesta niille, || jotka uskoen Sinua kunnioittavat. 

Viisas Agatangelos, | Sinä marttyyrien paljon taistellut kunnia, | kärsivällisesti Sinä kestit sauvojen 
iskut ja puulle sidottuna silpomiset, | ja kun taistojesi lopuksi pääsi katkaistiin, | Sinä kastelit 
veripisaroin koko puhtaan kirkon, || joka ylistää loistavia urotekojasi.

Kunnia... 8.säv. 

Seitsemään kertaan Sinä, Jumalan valitsema, kävit läpi nelivuotiskauden, | kaupungeissa ja kylissä 
sinä vaelsit lyötynä ja revittynä | ja Sinut naulittiin ristiin Kristuksen tähden, | mutta ei tuli, ei miekka 
eivätkä kidutukset horjuttaneet sielusi vakautta. | Sinä, pappismarttyyri Klemens, mursit pahojen 
henkien voiman. || Rukoile, että Kristus Jumala pelastaisi meidän sielumme.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 8.säv. 

Valtiatar, tempaa minut ihmisiä surmaavan lohikäärmeen käsistä, | kun se teeskennellen taistelee 
minua vastaan haluten nielaista minut. | Murskaa sen leuat, minä pyydän, ja hajota sen juonet, || niin 
että sen kynsistä päässeenä voisin ylistää Sinun valtaasi.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 8.säv. 

Lapseni, en kestä nähdä Sinua, kaikkien unesta herättäjää, puulla uinumassa, | että antaisit 
jumalallisen ja pelastavaisen herätyksen kaikille, | jotka rikkomuksen hedelmä on vaivuttanut 
turmelevaan uneen! || Näin lausui Neitsyt valittaen ja häntä me suuresti ylistämme. 
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Virrelmästikiiroina oktoehoksen stikiirat. 

Kunnia... 1.säv. Anatolioksen runo 

Kidutusten pitkäaikainen koetus | soi pappien joukossa ihailtavalle marttyyri Klemensille 
iankaikkisten hyvyyksien nautinnon. | Hän, joka omalla esimerkillään valmisti monia taistoihin | ja 
taivutti lihan tahdon kohti kuolemaa ylhäisempää, | on saanut jumalallisen rikkauden. | Uskovaiset, 
huutakaamme hänelle: | Oi autuas suurmarttyyri, päästä esirukouksillasi Kristuksen edessä 
himojemme pitkäaikaiset väijytykset. || Pelasta rukouksillasi meidät hirveyksistä.

Nyt... Jumalansynnyttäjän stikiira, 1.säv. 

Oi puhdas Jumalansynnyttäjä, | karkota suojelevalla sauvallasi kurjan sieluni kimpusta petomaiset 
himot, | ohjaa elämääni rauhassa || ja lue minut valittujen lampaittesi pyhään laumaan.

Tai kärsimysstikiira Jumalansynnyttäjälle, 1.säv. 

Seisten Poikasi ja Jumalasi ristin juurella | ja nähden Hänen pitkämielisyytensä Sinä, puhdas Äiti, 
lausuit valittaen: | Voi suloisin Lapseni! | Miksi Sinä, Jumalan Sana, kärsit näin 
epäoikeudenmukaisesti? || Pelastaaksesi ihmissuvun.

Tropari, 4.säv. 

Sinä, oi pyhitetty, kasvoit uskovaisille pyhityksen oksana, | taistelun runkona, pyhitettynä kukkana ja 
suloisena, Jumalan antamana hedelmänä. | Marttyyrien taistelukumppanina | ja piispojen istuimen 
jakajana || rukoile, että Kristus Jumala pelastaisi meidän sielumme.

Aamupalveluksessa 

Oktoehoksen kanoni ja kaksi pyhien kanonia. 

Pyhän Klemensin kanoni, jonka akrostikon on: Veisuin ylistän hengellisen viinipuun oksaa.  
Teofaneksen runo. 

1. veisu. Irmossi, 6.säv.

"Kuljettuaan jalan meren syvyyden halki | niin kuin mannerta | ja nähtyään takaa-ajavan faraon 
hukkuvan aaltoihin Israel huusi: || Veisatkaamme Jumalalle voittoveisu."

Troparit 

Kun Sinä pappina ja kunniakkaana marttyyrina seisot ylhäisten joukkojen kanssa Kristuksen edessä, 
rukoile hartaasti valistusta meillekin, jotka ylistämme Sinua. 

Kestettyäsi maan päällä jatkuvia taistoja Sinä, pyhittäjä, tulit otolliseksi saamaan taivasten 
valtakunnan seppeleen ja iankaikkisen, päättymättömän elämän. 

Kärsimyksistä vapaan kärsimyksen lunastamana Sinä, jumalankantaja ja enkelten asuinkumppani, 
kiiruhdit nousemaan Hänen tykönsä kärsimyksen kautta esikuvanasi Hänen kärsimyksensä. 
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Jumalansynnyttäjälle 

Sinussa, hyveitten kauneuden ihanaksi tekemässä puhtaassa Jumalansynnyttäjässä, sikisi 
ymmärryksen ylittäen totinen Jumala, joka vuodattaa meille hyvyyksien lähteen.

Pyhän Agatangeloksen kanoni, jonka akrostikon on: Oi autuas, iloiten ylistän veisuin armoasi. 
Joosef. 

1. veisu. Irmossi, 4.säv.

"Lyötyäsi Egyptin  ja hukutettuasi hirmuvaltiaan  faraon mereen  | Sinä pelastit orjuudesta kansan,  |
joka Mooseksen johdolla veisaa voittovirren: || Sillä Hän on ylistetty!"

Troparit 

Kunnioittakaamme tänään iloiten kuulua marttyyria, taistelijoitten kerskausta, joka enkelin nimisenä 
tuli toimissaankin enkelin vertaiseksi, ja ylistäkäämme häntä autuaaksi. 

Sinä, kunniakas, saavutit marttyyrien kunnian, kun näit pappi Klemensin ylväästi taistelevan 
Roomassa. Me olemme kokoontuneen uskolla kunnioittamaan Sinua hänen kanssansa. 

Koko maailmalle kuoleutuneena Sinä, autuas, riensit kilpakentälle julistaen Elämänantajan kuolemaa, 
ja kestettyäsi kidutuksia Sinä olet nyt tullut otolliseksi loputtomaan elämään.

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, Neitsyt, synnytit laupeudessaan lihaksi tulleen Herran. Häntä rakastava Agatangelos jätti 
lihansa ihmeellisesti taistellen, ja Hänen kanssansa me veisuin Sinua ylistämme.

3. veisu. Esipaimenen kanoni. Irmossi, 6.säv.

"Ei kukaan ole niin pyhä | kuin Sinä, Herra, minun Jumalani, | joka olet ylentänyt uskovaistesi sarven, 
oi Hyvä, || ja vahvistanut meidät Sinun tunnustamisesi kalliolle."

Troparit 

Elämää kantavan viinipuun oksana Sinä kannoit ihania hedelmiä, ja kaunistaen ne marttyyriuden 
helmin Sinä pyhitit ne kaikkien Vapahtajalle. 

Sinä, autuas, osoittauduit Paavalin seuraajaksi, kun riensit halki koko maailman ja pyhitit sen 
jumaloittavalla kasteella ja tunnustusveresi pirskotuksella.

Jumalansynnyttäjälle 

Ei ole muuta moitteetonta kuin Sinä, puhdas Jumalanäiti, sillä kaikkina aikoina yksin Sinä olet 
synnyttänyt totisen Jumalan ja kaikkien Luojan, Jumalan ja Sanan.

3. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Minun sydämeni on vahvistunut Herrassa,  | minun sarveni on kohonnut Jumalassa,  | minun suuni 
on avartunut vihollisiani vastaan, || minä iloitsen Sinun pelastuksestasi."
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Troparit 

Veisuin minä ylistän äärettömiä tuskiasi, raateluita ja monia kidutuksia, miehuullisuuttasi, silpomisia 
ja kuolemaasi, joiden kautta Sinä tulit otolliseksi elämään, oi autuas Agatangelos. 

Tuhansien kidutusten, tuskien, iskujen ja silpomisien jälkeen Sinut, kunniakas voittaja, paiskattiin 
meren syvyyteen, ja sieltä kaikkien Luoja Sinut pelasti. 

Nuorekkaasti ja miehuullisesti Sinä kestit tulisten naulojen poltteen, sillä lihasi palaessa Sinä sait 
korkeudesta vilvoittavan kärsivällisyyden, oi Agatangelos.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi outoa ihmettä! Kuinka Neitsyt osoittautui taivaita avarammaksi, kun rajoittumaton asettui 
rajoittumatta hänen kohtuunsa.

Irmossi/Katabasi 

"Minun sydämeni on vahvistunut Herrassa,  | minun sarveni on kohonnut Jumalassa,  | minun suuni 
on avartunut vihollisiani vastaan, || minä iloitsen Sinun pelastuksestasi." 

Klemensin katismatropari, 4.säv. 

Marttyyriuden sirpin totisesti leikkaamana | Sinä, viisas piispa ja isä, | puhkesit hedelmällisen 
viinipuun tavoin kukkaan kantaen rypäleitä, | jotka vuodattavat meille jumalallisen tiedon ja 
kilvoituksen mehua. || Niistä jumalisesti osallistuessaan jokainen sulostuttaa sielunsa aistit. 

Kunnia... Agatangeloksen katismatropari, 4.säv. 

Hartaasti ylistäen Sinua, joka osoittauduit Jumalan antamassa kirkkaudessa hyväksi enkeliksi, | me 
vietämme muistojuhlaasi, || Sinä marttyyrien kunnia, viisas Agathangelos. 

Nyt... Jumalansynnyttäjän katismatropari, 4.säv. 

Oi voittamaton ahdistettujen ja Sinuun turvautuvien harras puolustaja, | päästä minut vaaroista, || sillä 
Sinä olet kaikkien auttaja.

Tai kärsimystropari Jumalansynnyttäjälle, 4.säv. 

Nähdessäsi Poikasi puulle ripustettuna | Sinä, oi puhdas, huusit äidin sisimpäsi kouristuksissa: ||Voi, 
miksi lasketkaan, Sinä ajaton Valkeuteni!

4. veisu. Esipaimenen kanoni, Irmossi, 6.säv.

"Kristus on minun voimani, | Jumalani ja Herrani! | - kohottaa pyhä seurakunta jumalallisella 
hartaudella riemuveisun, || puhtain mielin viettäen Herrassa juhlaa."

Troparit 

Oi autuaaksi ylistettävä voittaja, kiertäen kaiken maan Sinä levitit taistojen kilvoitusoksan, josta 
kumpuaa iloa ja tuoksuvaa suloa.
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Oi autuas ja kunniakas, kiertäessämme taistojesi niityllä me poimimme parannustesi kukkia, ja 
moninaiset ihmeet ilahduttavat aistimme. 

Sinä, ihailtava, tulit päivän ja illattoman valkeuden pojaksi, sillä saarnan kolmiaurinkoinen valkeus ja 
kirkkaus ympäröi Sinua.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas Maria, sinä osoittauduit Jumalan vastaanottaneeksi puhtaaksi asuintilaksi. Hävitän 
minunkin sielustani lika ja saasta.

4. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Jumalan, minä olen kuullut Sinusta sanoman ja peljästynyt, | minä olen käsittänyt Sinun tekosi ja 
hämmästynyt, oi Herra, || sillä maa on täynnä Sinun kiitostasi."

Troparit 

Urhea, Jumalassa viisas marttyyri, kestäen iloiten jumalallisen Klemensin kanssa moninaisia 
tuskallisia kidutuksia, Sinä pyhitit verivirroillasi kaiken maan. 

Oi viisas, kunniakas Agatangelos, niin kuin Kristus Sinut ripustettiin puulle ja rauta raastoi kylkiäsi, 
mutta Sinun kärsivällisyytesi hämmästytti kaikki. 

Jumalallisten käskyjen vartijoina erinomainen Klemens ja autuas Agatangelos olivat Kristusta 
ylistäen vartijoiden vankeina.

Jumalansynnyttäjälle 

Me ylistämme aina autuaaksi Sinua, siunattua Jumalansynnyttäjä, sillä Sinun kauttasi me tulimme 
otollisiksi kunniaan ja saimme takaisin kadottamamme paratiisin. 

5. veisu. Esipaimenen kanoni. Irmossi, 6.säv.

"Minä rukoilen Sinua, oi Hyvä: | Sytytä jumalallisen säteilysi voimalla rakkaus meidän 
sieluissamme, | jotka aamusta varhain tykösi riennämme, | jotta tulisimme tuntemaan Sinut, | Jumalan 
Sanan, || syntien synkästä pimeydestä ylös valkeuteen kutsuvan totisen Jumalan."

Troparit 

Kestettyäsi kärsivällisesti pitkäaikaisia ja jatkuvia kidutuksia Sinä, viisas, osoittauduit 
moninkertaiseksi voittajaksi, ja nyt Sinä olet saanut periä katoamattoman autuuden nautinnon.

Varmana ankkurinasi usko ja perustuksenasi toivo ja rakkaus Sinä, autuas isä, kannoit itsesi puhtaalle 
Kolminaisuudelle pyhitetyksi temppeliksi. 

Jumalan kaunistama, kirkas ja kilvoitellut pari astui iankaikkisen elämän kilpakentälle ja karkeloi ja 
riemuitsee nyt enkelten kanssa.

Jumalansynnyttäjälle

Halutessaan pelastaa turmeluksesta ihmisten turmeltuneen luonnon Luoja ja Herra asettui 
sanomattomasti asumaan Pyhän Hengen puhdistamaan kohtuun ja uudisti luontomme.
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5. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Anna, oi hyvä, | valoisan aamun meille koittaa, || ja ohjaa meidät Sinun pelkoosi, oi Herra!" 

Troparit 

Kaiken Tekijän rakkauden hiilivalkean polttamina teidät, voitokkaat marttyyrit, viskattiin polttavaan 
kalkkiin. 

Te, kukistamattomat marttyyrit, osoittauduitte taistelijain ihanaksi kaunistukseksi, kun riisuitte pois 
ruumiin nahan. 

Paareilla maaten ja tulessa paistettuna Sinä, Agathangelos, hämmästytit enkeleitä, jotka näkivät 
taistelusi.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi aviota tuntematon, tule pelastamaan kiusauksista, vaaroista ja ahdistuksista kaikki meidät, jotka 
rakkaudella veisaamme ylistystäsi. 

6. veisu. Esipaimenen kanoni. Irmossi, 6.säv.

"Nähdessäni tämän maailman merellä riehuvan kiusausten myrskyn | minä tyveneen satamaasi 
kiiruhtaen huudan Sinulle: | Oi ylen armollinen Herra, || johdata minun elämäni ylös turmeluksesta."

Troparit 

Taisteltuanne laillisesti te saitte seppeleet elämää antavasta kädestä, teille annettiin moninaisia 
armolahjoja ja armo parantaa uskovaisten sairauksia. 

Jumalallinen elämä, monet taistot ja kestävyys kidutuksissa tulivat Sinulle salaiseksi 
kunniaseppeleeksi, ihanaksi kruunuksi ja katoamattomuuden vaatteeksi.

Jumalansynnyttäjälle 

Oi kaikkein puhtain Valtiatar, joka kuolevaisille Johdattajan, Herran, synnytit, tyynnytä minun 
himojeni levoton kiihko ja kauhistuttava kapinointi ja lahjoita rauha minun sydämelleni.

6. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Teoillani tässä elämän valtameressä olen vajonnut syvyyteen, | mutta niin kuin Joona minäkin 
huudan Sinulle: | Vedä minut ylös monen pahuuden kuilusta, || oi Jumalan Poika ja Sana!"

Troparit 

Sinä, Jumalassa viisas taistelija, kohotit kiitosveisun Jumalalle, kun Sinut paiskattiin pätsiin, niin kuin 
kerran sotavankeudessa olleet nuorukaiset. Sinäkin, Agatangelos, sait vilvoituksen taivaasta.

Mielesi enkelten hyvien sanomien vahvistamana Sinä, urhea Agatangelos, kestit kidutukset ja tuskat 
helposti, ikään kuin joku toinen olisi kärsinyt. 

Kun eksyttäjä havaitsi teidät, viisaat, pyhitetyksi pariksi, se ahdisti teitä kahlein, kiusasi kidutuksin, 
sulki vankeuteen ja sai palkakseen naurun vakaan kestävyytenne edessä.
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Jumalansynnyttäjälle 

Oi puhdas Valtiatar, päästä minut välinpitämättömyyden kuolettavasta unesta ja vahvista minut 
valvomaan jumalallisin veisuin ja hyvin teoin, että saisin rakkaudella veisata ylistystäsi.

Irmossi/Katabasi 

"Teoillani tässä elämän valtameressä olen vajonnut syvyyteen, | mutta niin kuin Joona minäkin huudan 
Sinulle: | Vedä minut ylös monen pahuuden kuilusta, || oi Jumalan Poika ja Sana!"

Kontakki, 4.säv. 

Sinä, kunniakas Klemens, | tulit Kristuksen viinipuun kalliiksi oksaksi | osoittauduttuasi monien 
taistojen voittajaksi, | ja taistelukumppaneittesi kanssa Sinä huusit: || Kristus, Sinä olet marttyyrien 
loistava riemu!

Iikossi 

Niin kuin jumalallinen Elia nuhteli Ahabia, niin Sinäkin, viisas Klemens, valon lapseksi ja Jumalan 
perilliseksi osoittautuen | voitit totuuden sanoilla rikolliset kuninkaat, raa'at hirmuvaltiaat ja 
pakanoitten päämiehet, | ja kannoit Herralle uhrilahjaksi Kristuksen uskoon tulleitten joukot. | 
Löydettyäsi marttyyrikumppaniksesi Agatangeloksen | Sinä kiersit hänen kanssaan taistellen 
kaupunkeja huutaen kirkkaasti: || Kristus, Sinä olet marttyyrien loistava riemu!

Synaksario 

Saman kuun 23:ntena päivänä muistelemme pyhää pappismarttyyri Klemensiä, Ankyran piispaa, ja 
pyhää marttyyri Agathangelosta. 

Säkeitä 

Miekan verta janoava suu täyttyi Agatangeloksen ja Klemensin verestä.  

Kahdentenakymmenentenäkolmantena teidät mestattiin, Agatangelos ja Klemens. 

Samana päivänä pyhittäjäisämme Eusebioksen muisto. 

Säkeitä 

Ihanat henget sanoivat Eusebiokselle: Tule kanssamme taivaan ihanuuteen. 

Samana päivänä pyhittäjäisämme Maysimas Syyrialaisen muisto. 

Säkeitä 

Ennen syyrialaisten kieltä puhunut Maysimas puhuu nyt enkelten kieltä enkeleille. 

Samana päivänä pyhittäjäisämme, hiljaisuudessa eläjä Salamaneksen muisto.

Säkeitä 

Tekosi ja puheesi kohottivat Sinut, ylhäinen Salamanes, maassa matelevasta ja maahan vetävästä 
elämästä.
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Samana päivänä kuoli kaksi pyhää marttyyria, jotka Parioksessa heitettiin kuoppaan. 

Säkeitä

Kaksi marttyyria mahtui mutakuoppaan, sillä jumalallinen rakkaus poisti pelon. 

Pyhiesi esirukousten tähden, Kristus Jumala, armahda meitä. Amen. 

7. veisu. Esipaimenen kanoni. Irmossi, 6.säv.

"Nuorukaiset Baabelissa eivät peljästyneet pätsin liekkiä, | vaan tuleen heitettyinä | saivat 
kastevirvoituksen ja veisasivat: || Kiitetty olet Sinä Herra, isiemme Jumala!"

Troparit 

Marttyyriuden kirkkaudella Sinä valaisit maailman veisaten Kristukselle puhtain mielin ja sieluin: 
Kiitetty olet Sinä Herra, isiemme Jumala! 

Urotekojesi pyhitetty, taivaallista valkeutta säteilevä juhla valistaa ne, jotka huutavat: Kiitetty olet 
Sinä Herra, isiemme Jumala!

Jumalansynnyttäjälle 

Sinä, Neitsyt, tulit ylen viisaan Viisauden Äidiksi, ja luonnollisessa hyvyydessään Hän ohjaa kaikkea 
viisaasti. Siunattu on Sinun kohtusi hedelmä, oi puhdas!

7. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Älä tyystin meitä hylkää nimesi tähden, | älä riko liittoasi, äläkä ota armoasi meiltä pois, | Herra, 
meidän isiemme Jumala, || jota veisuin ylistetään iankaikkisesti!"

Troparit 

Kahden suuren valaisimen tavoin suuri Klemens sekä Agatangelos valistavat kirkkaasti kirkon 
taistojensa valkeudella ja hajottavat kavalien vihollisten epäuskon pimeyden. Heitä me suureen 
ääneen ylistämme.

Nuorekkaasti Sinä kestit revinnän ja lihasi haavojen sietämättömien kipujen kaikki myrskyt. Niin 
Sinä, kunniakas taistelija, enkelten asuinkumppani ja marttyyrien kunnian, osallisena Kristuksen 
kärsimyksistä haavoitit näkymättömiä vihollisia.

Agatangelos, Sinä Kristuksen viisas soturi, iloiten, ikään kuin ruumiittomana, Sinä kestit pääsi päälle 
kaadetun ja sen polttaneen sulan lyijyn kuumuuden. Sen tähden me uskoen ylistämme Sinua.

Jumalansynnyttäjälle

Sinä, Neitsyt, tulit sanan kautta selittämättömästä salaisuudesta osalliseksi. Mihinkään rajoittumaton 
Jumala rajoittui Sinuun sijoittuen, ja Sinä synnytit ja rinnoillasi ravitsit Häntä, sillä Hän halusi 
pelastaa meidät, jotka tunnustamme Sinut Jumalansynnyttäjäksi.
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8. veisu. Esipaimenen kanoni. Irmossi, 6.säv.

"Autuaat nuorukaiset jouduttuaan Baabelissa isäin lakien edestä vaaraan | katsoivat halvaksi 
hallitsijain mielettömän käskyn | ja heitettyinä tuleen, joka ei polttanut heitä, | veisasivat Valtiaalle 
otollisen virren: | Luodut veisatkaa kiitosta Herralle || ja ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!"

Troparit 

Ilmestyen maan päälle kirkkaina valistajina te, autuaat, kirkastatte puhtaan Kirkon taivaan, ja taivaissa 
te ilahdutatte taistojenne kirkkaudella esikoisten juhlajoukon huutaessanne: Luodut veisatkaa kiitosta 
Herralle ja ylistäkää Häntä kaikkina aikoina! 

Iloiten me nyt vietämme taistojesi riemuisaa juhlaa, sillä lihattoman tavoin Sinä kestit kidutusten 
aallokon. Niiden ansiosta Sinä sait runsaaksi palkaksesi iankaikkisen nautinnon, ja huudat nyt: 
Veisatkaa kiitosta Herralle ja ylistäkää Häntä kaikkina aikoina! 

Kunnian ihanaan ja kirkkaaseen vaatteeseen pukeutuneena Sinä, autuas, vaihdoit 
välinpitämättömyyden hirveän hengen ja kidutukset enkelielämään ja sait iankaikkisen elämän, ja nyt 
Sinä huudat: Veisatkaa kiitosta Herralle ja ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!

Jumalansynnyttäjälle 

Iankaikkisuudesta asti Isän kanssa yhdessä oleva ja käsitettävä Sana tuli aikojen lopulla lihaksi 
Neitseestä, ja yhdistettyään sekoittumattomasti itseensä ihmisten koko muodon, jumaloitti sen. Ja me 
huudamme: Veisatkaa kiitosta Herralle ja ylistäkää Häntä kaikkina aikoina!

8. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Sinä, Herra, olet viisaudessa kaiken perustanut. | Maan perustukset Sinä olet taidollasi kiinnittänyt 
mittaamattomiin vesiin. | Sen tähden me kaikki huudamme veisaten: || Kiittäkää, Herran teot, 
lakkaamatta Herraa!"

Troparit 

Oi kunniakas, viisas Agatangelos, verivirroillasi Sinä sammutit jumalankieltämisen tulen ja kastelit 
Kristuksen kirkon, joka kukoistaa uskossa ja ylistää lakkaamatta arvon mukaisesti suuria tuskiasi, 
taistojasi sekä loistavia voittojasi. 

Erinomainen Klemens ja Agatangelos saivat samanveroiset voittoseppeleet. Sen tähden he seistessään 
korkeuksissa kaikkien Kuninkaan edessä nyt toimivat puolustajinamme ja auttajinamme veisuin 
ylistäen ja kiittäen Herraa. 

Esikuvanasi liekit sammuttaneet nuorukaiset ja Herran rakkauden kiihkossa palaen Sinä, voittoisa 
Agatangelos, astuit lihattoman tavoin tuleen ja huusit hartaasti: Kiittäkää, Herran teot, lakkaamatta 
Herraa!

Jumalansynnyttäjälle

Oi Neitsyt, Sinua ylistävä kansasi on saanut Sinut voimalliseksi lohduksi, häpeään joutumattomaksi 
toivoksi,  kukistumattomaksi  muuriksi  ja  jumalalliseksi  puolustukseksi,  ja  pelastuneen  se  huutaa  
Sinulle sävelin: Kiittäkää, Herran teot, lakkaamatta Herraa! 
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Irmossi/Katabasi 

"Sinä, Herra, olet viisaudessa kaiken perustanut. | Maan perustukset Sinä olet taidollasi kiinnittänyt 
mittaamattomiin vesiin. | Sen tähden me kaikki huudamme veisaten: || Kiittäkää, Herran teot, 
lakkaamatta Herraa!"

9. veisu. Esipaimenen kanoni. Irmossi, 6.säv.

"Ihmisten on mahdoton nähdä Jumalaa, | sillä Häntä kohti eivät enkeleinkään joukot rohkene 
katsettaan kohottaa, | mutta Sinun kauttasi, oi Puhtain, | ilmestyi ihmisille lihaksi tulleena Sana. | 
Hänelle taivaallisten sotajoukkojen kanssa kiitosta veisaten || me Sinua, Neitsyt, autuaaksi ylistämme."

Troparit 

Valoisan kasteen ja pappeuden armon täydellistämänä sekä marttyyriuden veressä kylpeneenä Sinä, 
Jumalan autuuttama, riensit täysin valistuneen iloiten taivaan sotavoimien tykö. 

Pyhien marttyyrien seppele, Jumalan Sana, vanhurskauden laskematon Aurinko, kaunisti armolahjojen 
seppeleellä pyhän pääsi, oi autuas. Hänen tähtensä Sinä kestit iloiten pitkät taistot.

Jumalansynnyttäjälle 

Jumalan aluton Poika ja Sana tuli ruumiillistuneena Neitseenkin pojaksi Isän suopeudesta ja 
jumalallisen Hengen avulla. Niin hän kaikki voimallisena loi uudelleen turmeltuneen muotoni.

9. veisu. Marttyyrin kanoni. Irmossi, 4.säv.

"Israelin Jumala on osoittanut voimansa käsivarrellaan, | sillä Hän on kukistanut valtiaat valtaistuimilta 
ja korottanut alhaiset, | kun aamun koitto korkeudesta on katsonut meidän puoleemme || ja ohjannut 
meidät rauhan tielle."

Troparit 

Ihanaksi pariksi osoittautuneet kunniakas Agatangelos ja urhea Klemens saivat kirkkaudekseen 
marttyyrivaatteet. Nyt he seisovat kunniakkaasti seppelöityinä ruumiittomien kanssa kaikkien Jumalan 
ja Kuninkaan edessä. 

Sinä et säälinyt lihaasi, vaikka se monet kerrat joutui moniin, hirveisiin kidutuksiin, vaan luotit siihen 
hyvään, minkä Jumala on valmistanut jumalallisille palvelijoilleen. Heidän kanssaan Sinä, marttyyri 
Agatangelos, nyt riemuitset iankaikkisesti. 

Maa viettää juhlaa ja taivas karkeloi. Ruumiittomien kuorot riemuitsevat ja uskovaisten sydämet 
hartaasti ylistävät tänään Sinun muistoasi, oi viisas. Pelasta esirukouksillasi nyt kaikista hyökkäyksistä 
meidät, jotka Sinua kunnioitamme.

Jumalansynnyttäjälle

Kun Sinusta, oi nuhteeton, käsittämättömästi koitti ennen kaikkia aikoja Isästä esiin loistanut Valkeus, 
Sinä valistit maailman. Sen tähden minä huudan Sinulle: Oi puhdas, hajoita sydämeni kurittomien 
ajatusten pimeys, että voisin veisuin Sinua ylistää.
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Irmossi/Katabasi 

"Israelin Jumala on osoittanut voimansa käsivarrellaan, | sillä Hän on kukistanut valtiaat 
valtaistuimilta ja korottanut alhaiset, | kun aamun koitto korkeudesta on katsonut meidän 
puoleemme || ja ohjannut meidät rauhan tielle."

Eksapostilario, 2.säv. 

Apostoli Paavalin tavoin kiertäen koko maan | ja surmaten uskon sirpillä pitkien taistojesi oksan | 
Sinä, Klemens, pyydystit | hyvän sanoman nimeä kantavan voittoisan Agatangeloksen 
marttyyrikumppaniksesi.

Jumalansynnyttäjän eksapostilario. 2.säv. 

Oi Jumalan Morsian, Neitsyt, | puhtaana astiana osoita minut vapaaksi himojen synkeydestä. | Oi 
Valtiatar, siunattu Maria, | tempaa minut hammasten kiristyksestä, madoista ja iankaikkisesti tulesta, | 
että voisin uskolla veisata ylistystäsi.

Aamupalveluksen loppuosa, ja päätös. 
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